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KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 

 

 

MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

TVARKA 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka reglamentuoja ugdytinių 

mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą ugdymo procese ir gautą rezultatą, įvykdžius Formalųjį 

švietimą papildančios Pagrindinio muzikinio ugdymo programos reikalavimus. 

2. Tvarkoje aptariami Formuojamojo (nesiejamo su pažymiu) vertinimo tikslai ir uždaviniai, 

principai ir nuostatos, neformalus mokinio individualios pažangos vertinimas ugdymo procese ir baigus 

programą. 

3. Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka grindžiama Muzikos 

mokyklos (toliau – Mokyklos) ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais: Mokyklos nuostatais, 

ugdymo programomis, veiklos įsivertinimo išvadomis, mokslinių tyrimų duomenimis, 2020–2023 m. 

Mokyklos Strateginiu planu. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Vertinimo tikslas: 

4.1. padėti mokiniui mokytis; 

4.2. skatinti mokymosi motyvaciją; 

4.3. sudaryti palankias sąlygas mokinio asmenybės ūgčiai. 

5. Vertinimo uždaviniai: 

5.1. padėti mokiniui pažinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, įsivertinti asmeninius 

mokymosi pasiekimų rezultatus ir kelti į tobulėjimą orientuotus mokymosi tikslus; 

5.2. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius 

tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

5.3. siekti pozityvaus grįžtamojo ryšio. 

 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

6. Vertinimo nuostatos: 

6.1. vertinimas grindžiamas šiuolaikine ugdymo(si) samprata, psichologiniais amžiaus tarpsnių 

ypatumais, individualiais mokinio poreikiais ir galimybėmis; 

6.2. dėmesys skiriamas individualiai mokinio pažangai, asmenybės augimui, individualaus 

mokymo proceso modeliavimui. 

7. Vertinimo principai: 



 

7.1. pozityvumas ir konstruktyvumas – vertinama tai, ką mokinys išmoko, pastebima ir 

pripažįstama mokinio pažanga; padedama mokytis: mokinys paskatinamas, padrąsinamas; 

7.2. atvirumas ir skaidrumas – su mokiniu tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų, 

padedama mokiniui numatyti mokymosi perspektyvą, geranoriškai bendradarbiaujama – mokinys-

mokytojas-tėvai (rūpintojai, globėjai), mokinys skatinimas įsivertinti mokymosi procesą; 

7.3. objektyvumas ir veiksmingumas – atsižvelgiama į kiekvieno vaiko prigimtinius, 

fizinius, mentalinius gebėjimus, vertinimą traktuojant kaip pagalbą kiekvienam mokiniui sėkmingai 

įsitraukti į ugdymo procesą. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

8. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (1–7 kl.) ir Neformaliojo ugdymo programose 

mokinio individuali pažanga ir pasiekimai vertinami pagal ugdymo programose aprašytus kriterijus: 

8.1.  ugdymo proceso rezultatų vertinimui naudojamos sąvokos: 

„įskaityta“ – teigiamas įvertinimas, 

„neįskaityta“ – neigiamas įvertinimas. 

9. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis – formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką 

konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi siekti ar tobulinti. Mokiniui kiekvieną pamoką į 

dienoraštį mokytojai įrašo konkrečius patarimus. 

10. Vertinimo formos: žodinis paskatinimas, pasiektų rezultatų stebėjimas ir aptarimas su 

mokiniu žodžiu, pagyrimas mokinio dienoraštyje. 

11. Vertinimo kriterijai: mokinio gebėjimų ir mokymosi pastangų dermė, mokymosi 

motyvacija, aktyvumas pamokoje, gebėjimas dirbti komandoje.  

12. Mokinio pasiekimų tikrinimas vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi 

logika. Mokinys atlieka kūrinius, rašo testus, atlieka patikrinamąsias užduotis, kurios fiksuoja tam tikru 

laikotarpiu įgytas žinias ir pažangą. 

13. Mokykla, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal individualius gebėjimus siekti 

aukštesnių ugdymo(-si) rezultatų, užtikrina mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų 

ir formų dermę, vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą su mokiniu dirbančioje mokytojų 

grupėje. 

14. Mokytojas, siekdamas padėti mokiniui pagal individualius gebėjimus siekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

14.1. kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinio daromą individualią 

pažangą ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus; 

14.2. vertina ugdymo procesą nuosekliai ir sistemingai: individualiose pamokose – pagal 

poreikį kiekvieną pamoką, grupinėse pamokose – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. 

15. Vertinimas baigus programą ar jos dalį: 

15.1. Pradinio ugdymo (1 kl.) mokiniai koncertuoja II pusmečio pabaigoje; 

15.2. Pradinio ugdymo (2–3 kl.) mokiniai groja, dainuoja atviruose koncertuose I ir II 

pusmečių pabaigoje;  

15.3. Pagrindinio ugdymo (4–7 kl.) ir profesinės linkmės muzikinio ugdymo programos 

mokinių mokymosi pasiekimai vertinami pusmečių pabaigoje vykstančiuose akademiniuose mokinių 

koncertuose, atsiskaitymų klasėse metu; 

15.4. Mokyklos Metodinės tarybos sprendimu, 4–7 kl. mokinių, dalyvavusių respublikiniuose 

/ tarptautiniuose konkursuose, pasiekimai gali būti užskaitomi kaip akademinių koncertų vertinimai; 

15.5. atsižvelgiant į skirtingas mokymosi aplinkybes, gebėjimus, mokinys, lankantis 

pasirenkamojo instrumento pamokas, individualiai aptartų ugdymo(si) tikslų siekti skatinamas pamokų 

metu; 



 

15.6. baigiamojoje klasėje vykdomi muzikavimo, muzikos teorijos baigiamieji egzaminai. 

Mokinio įgytos kompetencijos vertinamos pagal mokyklos mokinio individualios pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašą; 

15.7. muzikavimo ir muzikos teorijos 7 kl. baigiamasis egzaminas vykdomas etapais; 

vertinimas - kaupiamasis; 

15.8. Pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, įvykdęs pilną Formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programą, išlaikęs muzikavimo ir muzikos teorijos egzaminus, laikomas baigusiu 

Pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir jam išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo įvykdytos programos pažymėjimas, prie mokomojo dalyko 

įrašant žodinius įvertinimus: „puikiai“, „labai gerai“, „gerai“, „pakankamai gerai“, „patenkinamai“, 

„silpnai“; 

15.9. Neformaliojo ugdymo programos mokiniui išduodamas Mokyklos nustatyto pavyzdžio 

pažymėjimas. 

16. Kėlimas į aukštesnę klasę: 

16.1. į aukštesnę pagrindinio muzikinio ugdymo klasę keliamas ugdytinis, turintis visus 

metinius „įskaityta“ įvertinimus; 

16.2. jei Pagrindinio muzikinio ugdymo 4, 5, 6 klasėje mokinys mokslo metų pabaigoje turi 

bent vieną metinį „neįskaityta“ įvertinimą, Mokytojų taryba rekomenduoja iš Formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programos pereiti mokytis į Neformaliojo ugdymo (muzikos mėgėjų) programą;  

16.3. jei Pradinio muzikinio ugdymo 3 klasės mokinys mokslo metų pabaigoje turi bent vieną 

metinį „neįskaityta“ įvertinimą, Mokytojų taryba rekomenduoja pereiti iš Formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programos į Neformaliojo ugdymo (muzikos mėgėjų) programą; 

16.4. dėl objektyvių arba subjektyvių priežasčių neįvykdžius ugdymo programos, Mokytojų 

tarybos sprendimu arba tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mokiniui leidžiama kursą pakartoti.  

17. Iškilusios konfliktinės situacijos, susijusios su mokinių individualios pažangos ir 

pasiekimų vertinimu,  svarstomos Mokyklos metodinėje taryboje. 
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